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Tentang BeProfessionalTheClub®
BeProfessionalTheClub® dan CareerTrackTraining® adalah divisi pelatihan
manajemen dari PT.Proesdeem
Indonesia—lembaga konsultan
manajemen yang sejak tahun 1995
memfokuskan kegiatannya pada
penyelenggaraan pelatihan profesional.
Pelatihan yang diselenggarakan oleh
CareerTrack Training dan
BeProfessionalTheClub senantiasa
memadukan aktualitas dan kualitas
kurikulum (modul) pelatihan, pelayanan
yang prima, dan kapabilitas instrukturnya.
Pelatihan yang diselenggarakan oleh
CareerTrack dan BePRO senantiasa
mengacu pada perkembangan mutakhir
dalam pengelolaan perusahaan yang saat
ini berorientasi kepada terciptanya good
corporate governance.
CareerTrack dan BePRO sejak berdiri
tahun 1995 senantiasa berusaha
mempertahankan kualitas professional
training yang tinggi dengan menerapkan
adanya check dan control, sehingga
professional training yang
diselenggarakan dapat
• menjawab kebutuhan para peserta
secara komprehensif dan dengan
pendekatan aplikatif
• memfokuskan terhadap solusi yang
spesifik dan relevan terhadap
perkembangan terkini
• memberikan aspek teknik dan
aplikatif yang dibawakan oleh para
instuktur yang mumpuni
• memfasilitasi kebutuhan soft skill
dalam pengembangan karir dan
bisnis
Melalui professional traning, CareerTrack
dan BePRO dapat membantu perusahaan
yang ingin berkembang ataupun
memperkuat posisi strategisnya dengan
memberikan expertis yang dapat
meningkatkan kemampuan dalam
• Mengelola prioritas secara efektif
• Membangun budaya kerja yang
produktif
• Meningkatkan job value
• Menyelaraskan kemampuan dengan
perkembangan serta kebutuhan
terkini
• Menciptakan proses, dan professional
terbaik bagi perusahaan.
Web Service Links:
www.careertrack.training
www.lpai.co.id
www.theitmp.com
www.lpmsp.org
www.proesdeem.co.id

Kompleksitas permasalahan ekonomi yang makin
dinamis; Pencapaian kemampuan di bidang
ekonomi yang cenderung diiringi dengan
munculnya bentuk-bentuk baru kejahatan, baik di
bidang ekonomi maupun sosial; dan Lemahnya
prosedur, internal control, perangkat hukum,
kelemahan pegawai maupun pengawasan yang
belum sempat dibenahi; merupakan tiga hal
penting yang telah berperan dalam meningkatkan
kualitas dan kuantitas kecurangan. Lalu, sebagai
praktisi manajemen atau pengelola perusahaan,
apa yang harus Anda lakukan dalam menyikapi hal
ini?
Yang pertama harus disadari tentunya adalah
bahwa masalah pengawasan atau pengendalian
perusahaan merupakan tanggung-jawab moral
setiap individu dalam perusahaan itu. Bagi para
manajer dan eksekutif tentunya hal itu menjadi
bagian dari tugas dan tanggung-jawabnya.
Sementara dari sisi lain kita melihat bahwa
masalah kecurangan ini sudah sedemikian
membahayakannya dan telah banyak menelan
korban berupa ambruknya perusahaan. Karena
alasan-alasan itulah maka kami mengundang Anda
untuk bersama-sama menelaah secara seksama
berbagai hal yang menyangkut kecurangan dalam
operasional perusahaan dan bagaimana
mengatasinya. Sebelum pihak lain (seperti auditor)
menemukan adanya kecurangan di lingkungan
Anda sebaiknya Anda mengetahuinya terlebih
dahulu, dan kalau bisa Anda bahkan mencegahnya
agar tidak sampai terjadi.
Tujuan Pelatihan
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Menjelaskan kepada peserta mengenai latar
belakang dan potensi terjadinya kecurangan
dalam kegiatan operasional perusahaan
Menjelaskan kepada peserta mengenai berbagai
jenis kecurangan baik dari sudut akibat yang
ditimbulkan maupun dari sisi akuntansinya
Menjelaskan kepada peserta mengenai langkahlangkah rinci proses pencegahan dan
pendeteksian kecurangan (sesuai standar kerja
auditor internal)
Meningkatkan nilai tambah dan peran serta para
manajer dalam membantu kelancaran dan
efektifitas proses audit diperusahaannya

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta
diharapkan:
(v)

Memahami tanda-tanda adanya kecurangan
dalam kegiatan operasional unitnya

(vi) Memahami arti penting pencegahan kecurangan
sebagai bagian dari pengendalian manajemen
dalam mencapai tujuan operasional unit
(vii) Mampu mengambil langkah-langkah preventif
dalam mencegah terjadinya kecurangan
(viii) Memahami kerangka dan proses governance
berdasarkan pengintegrasian fungsi internal
control dan manajemen risiko dalam proses
pengambilan keputusan

I.

Terminology Kecurangan
a. Pengertian Kecurangan
b. Faktor-faktor Pemicu Kecurangan (Pressure –
Opportunity – Rasionalization)
c. Pelaku Kecurangan
d. Statistik Kecurangan
e. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

II.

Potensi Kecurangan dalam Organisasi/Perusahaan
a. Jenis-jenis Kejahatan (White-Colour) yang
trend dewasa ini
b. 25 Alasan Mengapa Karyawan Melakukan
Kecurangan
c. Beberapa Alasan yang Melatar-belakangi
terjadinya Kecurangan Manajemen
(Management Fraud)
d. Kondisi-kondisi Khusus yang menyebabkan
terjadinya kecurangan
e. Klasifikasi kecurangan
f. Jenis-jenis kecurangan dari sudut akibat yang
ditimbulkan
g. Jenis-jenis kecurangan dari sisi akuntansi

III.

Symptoms & Warning Signs of Fraud
a. Red Flags (tanda-tanda kecurangan)
b. Indicators of Fraudulent Activities

IV.

Teknik-teknik Pencegahan Kecurangan

V.

Hal-hal yang perlu diketahui oleh para eksekutif
dan manajer dalam pendeteksian kecurangan

VI.

Jenis dan Modus Operandi Kecurangan

VII.

Management Controls & Approaches (Solusi
Manajemen dalam pencegahan kecurangan)

VIII.

Executive Summary

Related Topics:
Implementing Effective Internal Controls
Enterprise Risk Management Application
Accounting Policies & Procedures Manual

Your Schedule

Location

Investment/
Person *)

January 19-20, 2017

Bandung

IDR 4.500.000

March 09-10, 2017

Jakarta

IDR 4.500.000

May 15-16, 2017

Yogya

IDR 4.500.000

July 25-26, 2017

Jakarta

IDR 4.500.000

Sept 05-06, 2017

Bandung

IDR 4.500.000

November 27-28, 2017

Jakarta

IDR 4.500.000

*Exclude Tax, Transportation & Accommodation

Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:
Jakarta: 46th-50th Floor Wisma 46 − Jl. Jend Sudirman
Kav.1− Jakarta Pusat, Sofyan Hotel Group, ASTON Hotel
Group atau hotel lainnya;
Bali: B-Hotel atau hotel lainnya;
Bandung: KAGUM Hotel Group / ASTON Hotel Group
atau hotel lainnya.
Yogyakarta: ASTON Hotel Groups atau hotel lainnya.
Perubahan lokasi/tempat akan dikonfirmasikan melalui
undangan seminar.
Jumlah peserta minimal (kecuali ditentukan lain) untuk
pelaksanaan di Bali 9(sembilan)orang, Yogya 7(tujuh)
orang, Bandung 5(lima) orang, Jakarta 3(tiga) orang
sesuai konfirmasi yang kami terima seminggu sebelum
pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari
ketentuan minimal tersebut maka keputusan
pelaksanaannya dapat dibicarakan kedua belah pihak
untuk mendapatkan solusi terbaik.
Bila Anda menginginkan judul training, jadwal dan lokasi
yang berbeda dengan yang telah ditentukan di atas
silahkan hubungi Service Center kami melalui Tel: 021574-8889, Fax: 021-574-8888, Mobile Phone/SMS/WA:
08815608163 atau email: info@beproseminar.com atau
beproseminars@gmail.com
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